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اخبار

دستور جدی وزیر رفاه به سازمان
بهزیستی برای ایجاد سیستم اطفاء حریق
مطمئن در شیرخوارگاه آمنه

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی روز یکشنبه (21
بهمن) طی بازدیدی سرزده از مجتمع بهزیستی
شیرخوارگاه آمنه ،ضمن بررسی مشکالت این
مجتمع ،به رئیس سازمان بهزیستی دستور جدی
مبنیبر ضرورت ایجاد فوری سیستم اطفاء حریق
مطمئن در شیرخوارگاه آمنه و شیرخوارگاههای
مشابه را صادر کرد .به گزارش مرکز روابط عمومی
و اطالع رسانی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
محمد شریعتمداری از سازمان بیمه سالمت
نیز خواست تا برای حل مشکل درمان کودکان
شیرخوارگاههای تهران و استانها از بدو ورود در
تمامی مراکز درمانی کشور و تا حل قانونی مشکل
هویت این کودکان ،اقدامات الزم را انجام دهند.
در همین راستا مقرر شد مکاتبات الزم با وزیر
بهداشت و ابالغ به رئیس سازمان تأمین اجتماعی
جهت پیگیری موضوع انجام شود .شریعتمداری
همچنین دستور بررسی فوری ناهمگونی حقوق و
دستمزد در مجموعه سازمانهای حمایتی از جمله
سازمان بهزیستی را صادر کرد .همچنین مقرر
شد وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مکاتبهای
با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برای
اجرای دستور رئیس جمهوری در سال قبل،
مبنیبر افزایش حقوق کارکنان شیرخوارگاهها و
مجتمعهای بهزیستی انجام شود.

اخبار

مراکز نگهداری حیوانات بیسرپرست منتظر یاری و حضور شما هستند

بیستمین مرکز «پرتو» ویژه
کودکانکار در پایتخت افتتاح شد

بیستمین مرکز پرتو ویژه کودکان کار در پایتخت
با حضور معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری
تهران در منطقه  10افتتاح شد .در مراسم افتتاح
مرکز پرتو منطقه  ،۱۰محمدرضا جوادییگانه
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
قزاده شهردار منطقه ده،
تهران ،سهیال صاد 
نجمالدین محمدی مدیرعامل سازمان رفاه و
خدمات اجتماعی شهرداری تهران و جمعی از
مدیران شهری حضور داشتند .جوادییگانه ضمن
افتتاح این پروژه از بخشهای مختلف مرکز پرتو
بازدید کرد و از نزدیک در جریان نحوه آموزشها
و مهارتآموزیها به کودکان کار قرار گرفت .بر
اساس این گزارش« ،پرتو» از جمله مراکزی است
که به منظور مهارتآموزی به کودکان کار در
پایتخت راهاندازی شده و هم اکنون  ۲۰مرکز در
نقاط مختلف شهر تهران به آموزش این کودکان
مشغول هستند که پیشگیری از آسیبهای
اجتماعی از جمله رویکردهای معاونت امور
اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران است که در
دوره جدید دنبال میشود .در ادامه معاون امور
اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در بوستان
رضوان حضور یافت و ضمن قرائت فاتحه و ادای
احترام به شهدای گمنام ،به غبارروبی مزار شهدا
پرداخت .براساس گزارش روابط عمومی معاونت
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ،در این
مراسم که با حضور جمعی از خانوادههای معظم
شهدا برگزار شد ،بنای یادمان دو شهید گمنام در
این بوستان همزمان با دهه فجر کلنگزنی شد که
به زودی عملیات ساخت آن آغاز میشود.
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انتقال کودک ایالمی قربانی
کودکهمسری
به یکی از مراکز بهزیستی

یک روز شاد کنار سگها و گربهها

انسان از ابتدای حیات خود ارتباط نزدیکی با
برخی حیوانات برقرار کرد .برخی از آنها مثل گاو و
گوسفند یا مرغ و ماکیان اهلی شدند تا به انسان
فوایدی برسانند .اما برخی دیگر ،همچون سگها
و گربهها تبدیل به همزیستان و حتی همدمهای
انسانها شدند .دایره حیوانات خانگی امروزه
بسیار وسیع است .عالوه بر سگ و گربه و برخی
پرندگان همچون بلبل ،قناری ،طوطی ،مرغ عشق،
فنچ ،مرغ مینا و کاسکو ،امروزه جوندگانی مثل
همستر ،خوکچه و خرگوش ،خزندگانی مثل مار،
آفتابپرست و ایگوانا و انواع ماهیهای آب شور و
شیرین نیز در دایره حیوانات خانگی قرار گرفتهاند.
حتی گاه اخباری منتشر میشود که برخی برای
خودنمایی ،سعی میکنند انواع عجیب و غریبتر
یا گونههای حیات وحش را به عنوان حیوان خانگی
نگهداری کنند .انتشار گزارشهایی از نگهداری
شیر ،ببر ،یوزپلنگ ،خرس ،تمساح و  ...نشان
میدهد که این عرصه هم از چشم و همچشمی
در امان نمانده است .با این حال باید پذیرفت که
این دسته معدودند و نباید کار چنین افرادی را به
حساب همه عالقهمندان نگهداری حیوانات خانگی
گذاشت.
درباره نگهداری حیوانات خانگی ،بحثهای
گوناگونی مطرح میشود .موافقان این موضوع،
دالیل گوناگونی برای آن مطرح میکنند .از تقویت
و پاسخگویی به عشق و عالقه انسان به حیوانات و
طبیعت تا آموختن احساس مسئولیت به فرزندان،
از پر کردن تنهایی و خالء محبت تا خاصیت ضد
افسردگی این کار ،از جمله مسائلی است که در
دفاع از نگهداری حیوانات خانگی مطرح میشود.
در سوی دیگر ،طیف مخالف ،دالیل متفاوتی
دارند .برخی پای دین را وسط میکشند و نگهداری
سگ و گربه را به دالیل شرعی نادرست میدانند
و البته با نگهداری مثال پرندگان یا ماهی مشکل
خاصی ندارند .برخی برای مخالفتشان دلیل
بهداشتی میآورند و معتقدند نگهداری حیوانات
خانگی ممکن است باعث بیماری انسان شود .البته
واقعیت اینجاست که به جز در مورد حساسیتها،
نگهداری اصولی حیوانات خانگی با رعایت
واکسیناسیون و قواعد بهداشتی ،چنین خطری
را ایجاد نخواهد کرد .عدهای هم نگران فرهنگ
هستند؛ آنها معتقدند که نگهداری حیوانات خانگی،
فرهنگی غربی است که میتواند بر مسائلی مثل
تنهاییگزینی افراد هم اثر بگذارد .در نهایت عدهای
هم با اصل موضوع مشکلی ندارند ،اما دالیل عرفی،
نبود زیرساختهایی مثل محیط زندگی و امکانات
درمانی حیوانات و نیز رعایت حقوق دیگرانی که
مخالف نگهداری حیوانات خانگی هستند را دلیل

گروه جامعه :عاشق نگهداری حیوان خانگی هستید ،اما  ...آپارتمانتان کوچک است؟ قوانین آپارتمان شما اجازه نگهداری حیوانات خانگی را به شما
نمیدهد؟ ساعت کاریتان به گونهای است که امکان رسیدگی به حیوان خانگی را ندارید؟ شرایط مالیتان به گونهای است که فکر میکنید از پس
هزینههای نگهداری بر نخواهید آمد؟ یا حتی شاید نگران قوانین خلقالساعهای هستید که مثال حتی حمل و نقل سگ در اتومبیلتان را ممنوع میکند!
این فرصتی برای شماست تا به شوق دوستیتان با حیوانات پاسخ دهید.

یتوانید
شمام 
در مراجعه به
اینپناهگا هها
با سگها بازی
کنید ،آنها را
در همان حوالی
به گردشی
کوتاه ببرید و
در غذا دادن،
شستوشو و
رسیدگی به آنها
کمککنید
مخالفتشان با نگهداری حیواناتی مثل سگ و گربه
«در شرایط فعلی» عنوان میکنند .در این میان،
گاه انتشار اخباری مثل حمله دو سگ دستآموز به
کودکی در لواسان هم باعث میشود که مخالفتها
با نگهداری حیوانات خانگی تشدید شود و حتی
ممنوع شدن سگگردانی ،نه تنها در خیابانها
یا فضای سبز که حتی در خودرو را هم به همراه
داشته باشد.
با تمام اینها ،اگر هنوز هم دوست دارید که
ساعتی با حیواناتی مثل سگ و گربه بگذرانید ،یک
راهش ،سر زدن به مراکز نگهداری آنهاست.
پناهگاههای حیوانات بیسرپرست ،سگها را
بیش از گربهها تحت پوشش قرار میدهند .با
این حال عالوه بر مراکزی مثل پناهگاه گربههای
زندهیاد شعله رئوفی – که در آتشسوزی همین
پناهگاه درگذشت ،اما کاری که آغاز کرده بود،
توسط خیرین دیگر ادامه دارد – در نزدیکی کرج،
برخی نیز هوای گربهها را به طور مستمر در
بوستانهایی مثل الله ،ساعی ،گفتوگو ،قیطریه و

رئیس سازمان غذا و دارو :از کارخانههای تازه تأسیس حمایت میشود

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه قبل از انقالب تنها
 ۵۵۰قلم دارو در داخل کشور تولید میشد ،گفت :امروز ۷۵۰۰
قلم دارو در کشور تولید میشود و تنها  ۳درصد از نیاز بازار
دارویی کشور وارداتی است.
دکتر مهدی پیرصالحی در مراسم افتتاح سایت کارخانه
رفسنجان دارو گفت :کشور و ملت ایران پس از انقالب همواره

محدوده شهرک اکباتان دارند .سگها به این دلیل
که هم مورد آزار و اذیت بیشتری قرار میگیرند و
هم هر از چند گاهی در خطر طرحهای سگکشی
شهرداریها قرار دارند ،از مراکز حمایتی بیشتری
برخوردارند.
اگر به طور کلی صرفا قصد کمک به حمایت
از حیوانات را دارید ،انجمن حمایت از حیوانات
اصلیترین مرکزی است که میتواند راهنمای
شما باشد .در وبسایت این انجمن به نشانی
 www.iranspca.comمیتوانید عالوه بر
دریافت اطالعات در این زمینه ،حیواناتی را که برای
واگذاری به انجمن سپرده شدهاند را مشاهده کنید
و در صورت تمایل ،یکی از آنها را بپذیرید .مراکز
نگهداری حیوانات نیز به طور مستقیم پذیرای
کمکهای شما هستند .پناهگاه حیوانات وفا واقع
در شهر جديد هشتگرد ،جاده كوشك زر پناهگاه
حیوانات اسکان پرند ،واقع در جاده شهریار به پرند،
انجمآباد ،مرکز نگهداری حیوانات بی سرپرست
آبسرد در گیالوند؛ پناهگاه حیوانات حمایت سبز

در شهریار ،پناهگاه سوهانک واقع در انتهای
بلوار ارتش و نقاهتگاه حامیان سبز ایران باز هم
در هشتگرد از جمله مراکزی هستند که میتوانید
اطالعات مربوط به آنها را در اینترنت بیابید .این
مراکز هم چشم به کمکهای مالی شما دارند و هم
میتوانید وسایل مورد نیازشان را تهیه کنید و به
آنها برسانید .انواع مواد غذایی ،شویندهها ،پتو،
برخی داروها  ...میتواند کمکی به این پناهگاهها
و حیوانات مورد حمایت آنها محسوب شود .شاید
بهتر باشد قبل از تهیه کمکها ،نیازهای روز این
پناهگاهها را از آنها بپرسید.
اما فارغ از اینها ،شما میتوانید در مراجعه به
این پناهگاهها با سگها بازی کنید ،آنها را در
همان حوالی به گردشی کوتاه ببرید ،در غذا دادن،
شستوشو و رسیدگی به آنها کمک کنید و حتی
یکی از سگها را به عنوان حامی تحت پوشش
مالی بگیرید .مطمئن باشید روزی را که در این فضا
بگذرانید ،روزی خوب و خوش برای شما خواهد بود
که دوست دارید باز هم تکرارش کنید.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از
انتقال کودک  11ساله ایالمی که وادار به ازدواج
با مردی  ۵٠ساله شده بود ،به یکی از مراکز
بهزیستی ایالم خبر داد.
حبیبالله مسعودی فرید در گفتوگو با
ایسنا با بیان اینکه مددکاران بهزیستی برای
تهیه گزارشی از وضعیت این کودک به روستای
محل سکونت این مرد مراجعه کردند ،گفت :بر
اساس گزارشهای تکمیلی ،این دختر حدودا ً11
ساله است و به یکی از مراکز سازمان بهزیستی
در ایالم منتقل شده است .وی با بیان اینکه
خانواده این کودک در تهران هستند ،اظهار
کرد :این دختر ،یک خواهر و یک برادر بزرگتر
و یک برادر کوچک نیز دارد که همکاران
بهزیستی تهران برای بررسی وضعیت آنها نیز
به منزلشان در تهران مراجعه خواهند کرد .به
گفته مسعودی فرید ،این مرد  ۵٠ساله ،دلیل
ازدواج با این کودک بهازای پرداخت پول را انکار
کرده است ،اما این مسئله نیازمند بررسیهای
بیشتری است.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با
اشاره به اینکه در حال حاضر پدر این کودک
به دلیل اعتیاد در زندان به سر میبرد ،تصریح
کرد :وقوع این اتفاق و انتقال این کودک به
ایالم برای ازدواج با این مرد ،چند ماه قبل انجام
شده است .به گفته مسعودی فرید ،با ورود
دادستانی به این موضوع ،در حال حاضر برای
پدر کودک و این مرد قرار قانونی صادر شده
است.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی که پیشتر دستور رسیدگی به این
ماجرا را داده بود ،پس از قرار گرفتن دختر
 11ساله در اختیار بهزیستی در صفحه توئیتر
خود نوشت« :به لطف خدا و همت همکاران
و پایمردی دادستان محترم ایالم ،دختر یازده
ساله عزیزم رها ،که بنا به تصمیمی غلط ،قرار
بود نوعروس مردی پنجبرابر سنش شود ،تحت
حمایت سازمان بهزیستی قرار گرفت».
گفتنی است ،معصومه ابتکار ،معاون
رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده نیز
با اشاره به خبر ازدواج دختر  ۱۱ساله ایالمی،
اظهار کرده بود« :امروز با هماهنگیهای
بهعمل آمده ،مقرر شد الیحه اصالح ماده
 ۱۰۴۱قانون مدنی برای ممنوعیت ازدواج زیر
 ۱۳سال تا هفته آینده به دولت ارسال شود.
پیرو انتشار خبر ازدواج دختر  ۱۱ساله با مردی
 ۵۰ساله در ایالم ،دادستانی استان به موضوع
ورود پیدا کرده است» .ماجرای ازدواج این
کودک توسط جمعیت امام علی(ع) رسانهای
شده بود.

تولید  ۷۵۰۰قلم دارو در کشور

شرایط سختی را تجربه کردهاند که یکی از آنها در سالهای دفاع
مقدس بود ،اما داروسازان و پزشکان نشان دادند که میتوانند
مسائل مربوط به سالمت کشور را اداره کنند .وی افزود :در
ابتدای انقالب  ۲۱۰۰قلم دارو در کشور وجود داشت که  ۱۳۰۰قلم
آن وارداتی ۳۰۰ ،تا  ۴۰۰قلم دارو تحت لیسانس و  ۵۵۰قلم دارو
توسط شرکتهای داروسازی داخل تولید میشد ،اما علیرغم
تحریمهایی که در دوران متعدد وجود داشت ،اکنون  ۱۰هزار قلم
دارو در بازار دارویی کشور وجود دارد.
به گفته معاون وزیر بهداشت ۷ ،هزار و  ۵۰۰قلم از بازار دارویی
کشور ،تولید داخل و  ۲۵۰۰قلم دارو خارجی است که تنها ۳
درصد از بازار کشور را تشکیل میدهد و عمده نیاز بازار توسط
کارخانههای داروسازی داخلی تأمین میشود .وی خاطرنشان
کرد :در حال حاضر  ۱۱۰کارخانه داروسازی در کشور فعال است و
حدود  ۳۰شرکت داروسازی نیز به صورت قراردادی داروی خود را
در این کارخانهها تولید میکنند .پیرصالحی تصریح کرد :فعالیت
این تعداد کارخانه داروسازی این نوید را میدهد که ما میتوانیم
در شرایط سخت از تأمین داروهای اساسی اطمینان داشته باشیم،
اگرچه تحریمها باعث ایجاد کمبودهایی میشود ،اما دشمن
نمیتواند دست ما را ببندد؛ چراکه اساسیترین داروها به کمک
دلسوزان این عرصه ،حتی در سختترین شرایط تولید میشود.

رئیس سازمان غذا و دارو اظهار کرد :امروزه شاهد افتتاح
کارخانههای متعدد هستیم که نشان میدهد تحریمها نمیتواند
مانع از پیشرفت ما در عرصه داروسازی شود .افتتاح کارخانههای
داروسازی علیرغم خودکفایی باعث ایجاد فرصتهای شغلی برای
جوانان تحصیل کرده میشود .وی با اشاره به اینکه ایران یکی از
کشورهای برتر در حوزه تولید داروهای بایوتکنولوژی است ،عنوان
کرد :خوشبختانه شرکتهای دانشبنیانی که راهاندازی شدهاند
عمدتا در تولید داروهای هایتک فعالیت دارند ،باید تالش کنیم
به سمت تقویت این شرکتهای دانشبنیان حرکت کنیم.
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو ،پیرصالحی گفت:
همزمان با دهه مبارک فجر کارخانههای داروسازی در مشهد و
همدان افتتاح شد و اکنون شاهد افتتاح کارخانه داروسازی دیگری
در کرمان هستیم .سازمان غذا و دارو حتما کمک خواهد کرد تا
پروانههای مورد نیاز این کارخانهها با سرعت بیشتر و خارج از
نوبت بررسی شود .امیدواریم این کارخانهها نیز برای آینده تولید
داروهای هایتک را در نظر داشته باشند .وی با اشاره به اینکه
عمده تمرکز کارخانههای داروسازی در تهران و شهرهای بزرگ
است ،خاطرنشان کرد :امیدواریم با افتتاح این کارخانه در کرمان
با توجه به زیرساختهای مناسب این استان شاهد تبدیل آن به
عنوان یکی از قطبهای داروسازی کشور باشیم.

فریب پیامک جعلی قطع یارانه را
نخورید
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از
جرایم سایبری پلیس فتا نیروی انتظامی ،از
شهروندان خواست فریب پیامک جعلی قطع
یارانه را نخورند.
سرهنگ حسین رمضانی با اعالم این
خبر ،گفت :بسیاری از هموطنان گرامی
در روزهای گذشته پیامکی از شماره
 +۹۸۳۰۰۰۴۷۴۷۹۷۶۰۲۹دریافت کردهاند
مبنی بر اینکه برای جلوگیری از قطع یارانه
دریافتی باید اطالعات خود را در سایتی به
آدرس  www.yaranehe.comاصالح
کنند .بنابر اعالم پایگاه اطالعرسانی پلیس،
وی درباره نحوه عملکرد این مجرمان سایبری،
گفت :آنها هیچگونه ارتباطی با سازمان
هدفمندی یارانه نداشته و اطالعات شخصی
و بانکی افراد مانند رمز دوم ،شماره حساب،
 cvv2و … را به سرقت میبرند تا بتوانند
به اهداف شوم خود که همانا سرقت است،
دست پیدا کنند.

خدماترسانی نهادهای شهری پایتخت در راهپیمایی  22بهمن چگونه بود؟

از متروی رایگان تا امدادرسانی به  300نفر از مراجعین به اورژانس
هر سال در حاشیه راهپیمایی سالروز پیروزی انقالب اسالمی در  22بهمن
ماه ،نهادهای گوناگون شهری مشغول ارائه خدمات به شرکتکنندگان در جشن
پیروزی انقالب اسالمی هستند.
امسال نیز در چهلمین سالگرد انقالب اسالمی ،نهادهای گوناگونی در شهر
تهران مهیاکننده آسایش شرکتکنندگان در راهپیمایی  22بهمن بودند .از جمله
بیش از  500شهربان و دهها پاکبان در این مراسم به انجام وظیفه پرداختند.
جابهجایی بیش از  900هزارنفر با متروی تهران در یوم الله  ۲۲بهمن
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه
گفت :در چهلمین سالگرد شکوهمند پیروزی انقالب اسالمی ایران و در راهپیمایی
یوم الله  ۲۲بهمن ،حدود  ۹۲۷هزارو  ۴۵۶نفر با متروی تهران جا به جا شدند.
نوبخت با اشاره به حضور باشکوه مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن امسال گفت:
متروی تهران از ابتدای صبح روز دوشنبه با آمادگی کامل و با تالش همکارانم در
بخشهای مختلف شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه؛ تمام توان خود را
برای ارائه خدمات مطلوب به شرکتکنندگان در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی به کار گرفت و بنابر آمار بهدست آمده از ابتدای سرویسدهی تا پایان
مراسم ،حدود  ۹۲۷هزار و  ۴۵۶نفر با متروی تهران به صورت رایگان جابهجا
شدند .وی افزود :به منظور جابهجایی بهتر مسافران فاصله حرکت قطارهای مترو

به خصوص در خطوط  ۲و  ۴که ایستگاههای آن در مسیر راهپیمایی قرار داشتند،
کاهش یافت .نوبخت تاکید کرد :همچنین در پایان مراسم به علت ازدحام در
خط چهار ،تعداد پنج قطار فوقالعاده به منظور جابهجایی سریعتر مسافران اعزام
شد .بر اساس گزارش مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری راه
آهن شهری تهران و حومه ،تعداد استفادهکنندگان از مترو برای شرکت در مراسم
راهپیمایی  ۲۲بهمن ماه امسال نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشت.
استقرار  ۹۰۰۰نیروی عملیاتی هالل احمر در مسیرهای راهپیمایی در کشور
مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هالل احمر در گفتوگو با ایسنا در
این باره اظهار کرد :با توجه به استقرار نیروهای امداد و نجات جمعیت هاللاحمر
در مسیرهای راهپیمایی روز  ۲۲بهمن ماه ،بیش از  ۱۳هزار و  ۵۰۰نفر از راهپیمایان
به نیروهای امداد و نجات جمعیت هالل احمر مراجعه کردند .از این تعداد ۸۴۶
نفر خدمات سرپایی دریافت کردند و شش نفر نیز برای ادامه روند درمان به
بیمارستان منتقل شدند .همچنین از حدود  ۱۳هزار نفر نیز تست قند و فشار
خون گرفته شد .رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر با اشاره به
اینکه بیش از  ۸۰۰پایگاه و پست در مراسم روز  ۲۲بهمن مستقر شده بودند،
افزود ۹۰۰۰ :نیروی عملیاتی از اعضای جمعیت هالل احمر در قالب  ۱۲۰۰تیم
به راهپیمایان و مردم کشور امدادرسانی کردند .همچنین در این استقرارها ۸۵۰

دستگاه خودرو عملیاتی و  ۴۶۷دستگاه آمبوالنس به کار گرفته شد.
امدادرسانی به حدود  ۳۰۰نفر از راهپیمایان تهرانی
همچنین پیمان صابریان رئیس اورژانس تهران با اشاره به مراجعه  ۲۹۷نفر
به نیروهای مستقر در مسیرهای راهپیمایی گفت :طبق تشخیص تکنسینهای
اورژانس نیاز بود که  ۲۳نفر از مراجعان برای ادامه روند درمان به بیمارستان
منتقل شوند اما هفت نفر از این افراد با امضای رضایتنامه از انتقالشان
به بیمارستان ممانعت کردند و در نهایت  ۱۶نفر پس از انجام عملیات پیش
بیمارستانی توسط نیروهای اورژانس برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل
شدند .وی ادامه داد :علت مراجعه این  ۱۶نفر به بیمارستان تروما ،تصادف ،تنگی
نفس و مشکل قلبی بوده است.
راهپیمایی بدون حادثه برای آتشنشانان
سید جالل ملکی ،سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری و خدمات ایمنی
شهرداری تهران هم درباره فعالیت این سازمان در طول راهپیمایی  22بهمن ماه
امسال گفت :امسال نیز مثل سالهای گذشته شاهد حضور مردم در راهپیمایی
 ۲۲بهمن بودیم ،آتشنشانان نیز در  ۱۶۲نقطه در مسیرهای  ۱۲گانه ،حضور
داشتند .خوشبختانه حادثهای که منجر به انجام عملیات از سوی نیروها بشود
رخ نداد .سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران با اشاره به همکاری مردم

با سازمان آتشنشانی افزود :شاهد رعایت نظم و انضباط در مسیرهای حرکت
راهپیمایان بودیم ،همچنین همکاری بسیار خوب مردم با نیروهای امدادی منجر
شد تا مراسمی خوب و بدون حادثه را شاهد باشیم.

